
 

 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนโพธิ� 

โดยงานจดัเกบ็รายได้ กองคลงั 

ตาํบลดอนโพธิ�   อาํเภอเมอืง  จงัหวดัลพบุรี 

*************** 
  

ภาษีบํารุงท้องที( 
ที�ดิน หมายถึง พื�นที�ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งนํ� าดว้ย 
เจา้ของที�ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ�งมีกรรมสิทธ์ในที�ดิน๖ (สาํรวจใหม่) ผูมี้หนา้ที�เสียภาษียื�นแบบรายการที�ดิน 
(ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สาํรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ประเมินคาํนวณราคาปานกลางของที�ดินที�คณะกรรมการตีราคาปานกลางที�ดินกาํหนดขึ�นเพื�อใช้
ในการจดัเก็บภาษี x กบัอตัราภาษีเนื�อที�ดินเพื�อคาํนวณภาษี (ไร่=เนื�อที�ครอบครอง-เนื�อที�ลดหยอ่น ) เนื�อที�ดินในเขตเทศบาล
ตาํบลเนื�อที�ลดหยอ่นมาเกิน 1 ไร่ เงินเพิ�มไม่เสียภาษีในกาํหนดเสียเงินเพิ�มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี 
 
บทกาํหนดโทษ 
-  โทษทางแพง่ 
* ไม่ยื�นแบบแสดงรายการภายในเวลากาํหนดเสียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของภาษี 
* ยื�นแบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งเสียเงินเพิ�มร้อยละ 5 ของภาษี 
* แจง้จาํนวนเนื�อที�ไม่ถูกตอ้งใหเ้สียเงินเพิ�ม 1 เท่าของภาษี 
* ไม่ชาํระภาษีในกาํหนดเสียเงินเพิ�มร้อยละ 24 ต่อปี 
- โทษทางอาญา 
* พยายามหลีกเลี�ยงการเสียภาษีบาํรุงทอ้งที�โทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั�งจาํทั�งปรับ 
* ไม่ยอมชี� เขตหรือไม่ยอมแจง้จาํนวนเนื�อที�ดินโทษจาํคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
* ขดัขวางเจา้พนกังานโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
* ผูใ้ดฝ่าฝืนคาํสั�งของเจา้หนา้ที�โทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
  

 

 



 

ภาษีโรงเรือนและที(ดนิ 
หมายถึง ภาษีจดัเก็บจากโรงเรือน หรือสิ�งปลูกสร้างอยา่งอื�นกบัที�ดิน ซึ�งใชต้่อเนื�องกบัโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างนั�น 
โรงเรือน หมายถึง บา้น ตึกแถว อาคาร ร้านคา้ สาํนกังานบริษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต ์โรงพยาบาล โรงเรียน 
แฟลต สนามมวย สนามมา้ คลงัสินคา้ หอพกั ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีโรงเรือน และที�ดินคือเจา้ของทรัพยสิ์น  ค่าภาษีผูเ้สียภาษี
ชาํระภาษีปีละครั� งตามค่ารายปีของทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ต่อปี 
  
ขั�นตอนการเสียภาษี 
1.เจา้ของทรัพยสิ์นยื�นแบบแจง้รายการทรัพยสิ์น (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 
2.เจา้หนา้ที�จะทาํการประเมินค่าภาษี 
3. เสียภาษีภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้การประเมินหรือยื�นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในกาํหนดตอ้งเสียเงินเพิ�มดงันี�  
"- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อยละ 5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของค่าภาษีคา้ง 
 
บทลงโทษ 
ไม่ยื�นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกาํหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจง้ขอ้ความเท็จโดยเจตนาที�จะหลีกเลี�ยงภาษี ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายแสดงชื�อยี�หอ้หรือเครื�องหมาย 
            
  

ภาษีป้าย 
  
ขั�นตอนการเสียภาษี 
1. เจา้ของทรัพยสิ์นยื�นแบบแจง้รายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 
2. เจา้หนา้ที�จะทาํการประเมินค่าภาษี 
3. เสียภาษีภายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ) 
4. หากไม่เสียภาษีในกาํหนดตอ้งเสียภาษีเงินเพิ�มดงันี�  
"- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อลละ 5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อลละ 7.5 ของค่าภาษีคา้ง 
"- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ�มร้อลละ 10 ของค่าภาษีคา้ง 
  
 
 



 
บทกาํหนดโทษ 
ไม่ยื�นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกาํหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจง้ขอ้ความเท็จโดยเจตนาที�จะหลีกเลี�ยงภาษีตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื�อยี�หอ้หรือเครื�องหมายในการประกอบการคา้เพื�อหา
รายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวที้�วตัถุใดๆ ดว้ยอกัษรภาพเครื�องหมาย 
  
ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีป้าย 
1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้ายหรือเจา้ของป้ายหรือเจา้ของที�ดินที�ป้ายนั�นติดตั�ง 
 
    การคาํนวณพื�นที�ป้ายอตัราค่าป้าย ป้ายที�มีขอบเขตคาํนวณดงันี�  ส่วนกวา้งที�สุด x ส่วนยาวที�สุดของป้ายนั�นป้ายที�ไม่มี
ขอบเขตคาํนวณดงันี�ใหถื้อตวัอกัษรภาพที�อยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพื�อกาํหนดส่วนกวา้งที�สุดยาวที�สุด อตัราภาษี
ป้าย   แบ่งเป็น 3 อตัรา 
 
 
  

ลกัษณะ ราคา(บาท) 

1. อกัษรไทยล้วน 30 บาท/500 ตร.ซม. 

2.อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ 20 บาท/500 ตร.ซม. 

    /เครื(องหมาย       

3. ป้ายที(ไม่มอีกัษรไทยหรืออกัษรไทย 40 บาท/500 ตร.ซม. 

    อยู่ใต้หรือตํ(ากว่าอกัษรต่างประเทศ     

*** ป้ายใดที(เสียตํ(ากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท ***     

  
 ขั�นตอนการเสียภาษี 
1. ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลกัฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
2. พนกังานเจา้หนา้ที�ประเมินค่าภาษีป้าย 
3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ 
4. ไม่เสียภาษีภายในกาํหนดเสียเงินเพิ�มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
  
บทกาํหนดโทษ 
ไม่ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ปรับตั�งแต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจง้ขอ้ความเทจ็เพื�อหลีกเลี�ยงการเสีย
ภาษีตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั�งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 


